
 

 

 

  نيالثا سدساأل 1 رقم محروس فرض                                                                        

 ن (5,5) 1تمرين 

  ن(4.)امأل الفراغات بما يناسب -1

  ٌكون جسم صلب فً حالة حركة أو فً حالة سكون بالنسبة.................................. 

  فً حٌن حركة المصعد حركة...................عمارب الساعة مثال حركة ةنوعان: فحركالحركة، ................... 

 تأثٌر المغناطٌس على مسمار حدٌدي هو تأثٌر....................... 

  إذا كانت سرعته تتنالص خالل حركته. ....................تكون حركة جسم 

 ووحدتها العالمٌة هً...................على  السرعة هً حاصل لسمة المسافة الممطوعة،................... 

  وتأثٌرات عن بعد....................تصنف التأثٌرات المٌكانٌكٌة إلى تأثٌرات. 
   ن(1,5) . أجب بصحيح أو خطأ -  2

 ًالوحدة العالمٌة للسرعة المتوسطة هkmh                      ..................... 

                       تأثٌر الرٌاح على شراع مركب تأثٌر عن بعد..................... 

     تكون حركة جسم صلب متسارعة إذا كانت سرعته ثابتة      ..................... 
 ن(2) . أتمم الجدول التالي بما يناسب -3

 

 مفعول التأثٌر الجسم المؤثر علٌه  الجسم المؤثر التأثٌر المٌكانٌكً

جذب مسمار من طرف 
 مغناطٌس

   

    ركل كرة بالمدم

    ضغط الٌد على العجٌن

 
   ن(1) .صل بسهم  -4

 تأثٌر مموضع -         تأثٌر الرٌاح على الشجر                                        
 تأثٌر عن بعد  -         تأثٌر الحمنة على المرٌض                                     
 تأثٌر تماس موزع  -         ب االرض على المظلً             تأثٌر كوك                              

 

 ن (6) 2تمرين 

  رها امن السٌا رة أتناء حركتها خالل مدد زمنٌة متتا لٌة مـمـد Aنسجل مختلف المواضع التً تحتلها نمطة          

  20ms  =τ  )أنظر التسجٌل أسـفـله ( 

 ←منحى الحركة                        

                                  0A                  1A                              2A                                    3A                                  

 
               

 ن(5,5) ، معلال جوابن.A حدد طبٌعة مسا ر النمـــطة (1

………………………………………………………………………………………... 

 ن(5,5) ، معلال جوابن.Aحدد طبــٌعة الحركة للنمـطة (2

……………………………………………………………………………………....... 

2018/2017السنة الدراسية :    
..................................االسم والنسب :  

....................الرقم:................. القسم:  

الفيزيائية العلومالمادة:   

 



  ن3A. (1,5)إلى الموضع  0Aالموضع  عـنـد إنتمالها مـن Aالسرعـة المتوسطة للنمــطة   Vmأحسب  3)

………………………………………………………………………………………….............

....................................................................................................................................... 

  ..........….…...........……………………………………………………………………………  

ثا بت عـندالمـٌمة  حركتها عـلى طرٌك مستمٌم أثناء ( بعـد مـد ة من إنـطالق السٌا رة ٌبمى مـؤشر السرعـة  4  

120Km/h    

 ن(1) أـ ما طبٌعة حركة السٌا رة. معلال جوابن.  

…………………………………………………………………………………………  .............. 

 .    60mومسا فة الـكبح هً  1sشجرة على الطرٌك، عـلما أن مـد ة رد الفـعـل هً ـ فـوجئ سا ئك السٌا رة بجـدع  ب  

 نdR  . (1)رد الفـعـل أحـسـب مسا فة  ـ      

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 نdA  . (1)أحـسـب مسا فة الـتولـف -     

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 ن(5,5)؟سٌر ةثسا فة كا فـٌة لكً ال تمع حادهـل هـذه الم 100mـ  عـلما أن المسا فة بٌن الحا جز والسٌا رة هً        

.................................................................................................................................... 

 ن (5,5) 3تمرين 

 أسفلو( ل)أنظر الشكمعلق إلَ   دينامٌمتر  (s)نعتبر جسم 

 ن(2) ًصنفيا.(s)أجرد القٌٍ المطبقت علَ الجسم  (1

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

  القٌتين نفس الشدة( ن)مالحظت: لياتي   ن(2). ه القٌٍحدد مميزاث ىذ (2

     

     

     

    ن(1,5)بسلم مناسب.  لعلَ الشكمثل ىذه القٌٍ  (3
 

 .........          .......... السلم:   
N 


